П Р О Т О К О Л № 26
засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради
Дата: 08 жовтня 2021 року
Час: 09.00 год. - 09.40 год.
Місце проведення: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, приміщення
Корюківської міської ради
Засідання виконавчого комітету веде Корюківський міський голова
Ахмедов Ратан Ратанович.
Рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від
15.12.2020 року № 14-2/VIІІ «Про затвердження персонального складу
виконавчого комітету міської ради» (зі змінами) було затверджено
персональний склад виконавчого комітету у кількості 33 особи.
На засідання виконавчого комітету Корюківської міської ради 08 жовтня
2021 року з’явилися 23 члени (список додається).
Запрошені:
Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна
виконавчого апарату міської ради Долбіна Людмила Михайлівна.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про завершення приватизації об’єкта малої приватизації. (429)
2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. (430)
3. Про затвердження протоколу місцевої комісії. (431)
4. Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету
Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік. (432)
5. Про затвердження звітів про оцінку майна. (433)
6. Про оренду майна міської комунальної власності. (434)
7. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної власності.
(435)
8. Про звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств
Корюківської міської ради. (436)
9. Про внесення змін до фінансового плану. (437)
10. Про складання фінансових планів комунальних підприємств
Корюківської міської ради на 2022 рік. (438)
11. Про надання допомоги на поховання. (439)
12. Про надання матеріальної допомоги. (440)
13. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з
нагоди Дня працівників целюлозно-паперової промисловості. (441)
14. Про встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії.
(442)
15. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання. (443)
16. Про встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води. (442)

17. Про преміювання. (444)
18. Про затвердження калькуляції вартості послуги КП «Благоустрій».
(445)
19. Про надання одноразової матеріальної допомоги до Дня захисників та
захисниць України. (446)
По першому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального
майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка проінформувала
присутніх про те, що відповідно до протоколу про результати електронного
аукціону № UA-PS-2021-08-11-000074-2 від 30.08.2021 року сформований
оператором електронного майданчику ТОВ «ЗАКУПКИ. ПРОМ.УА», договір
купівлі-продажу від 13.09.2021 року та отриману 17.09.2021 року оплату в
повному обсязі за об’єкт приватизації, даним рішенням пропонується завершити
приватизацію об’єкта малої приватизації – громадський будинок з
господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований за
адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка, вулиця Шевченка,
будинок 60-В.
ВИРІШИЛИ: рішення № 429 «Про завершення приватизації об’єкта малої
приватизації» приймається одноголосно /додається/.
По другому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради
Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що даним рішенням
пропонується: 1) зменшити призначення по загальному фонду міського
бюджету: - по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 667832,00
грн; - по КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по
КЕКВ 2282 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку» в сумі 15000,00 грн; - по КПКВКМБ 0615012
«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів
спорту» по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 8000,00 грн; 2)
збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету: - по
КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по КЕКВ
2800 «Інші поточні видатки» в сумі 40000,00 грн; - по КПКВКМБ 0113160
«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» по
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 20000,00 грн; - по КПКВКМБ
0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» по
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям» в сумі 155255,00 грн (КП «Корюківкаводоканал»); - по

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 452577,00 грн; - по КПКВКМБ 0615011
«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів
спорту» по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 8000,00 грн; - по
КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» в сумі 15000,00 грн; 3) зменшити призначення по спеціальному
фонду (бюджету розвитку) міського бюджету по КПКВКМБ 0117310
«Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» по КЕКВ 3142
«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» у сумі 24200,00 грн; 4)
збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) міського
бюджету по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного
управління» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів
довгострокового користування» в сумі 24200,00 грн для придбання лічильника
теплової енергії.
ВИРІШИЛИ: рішення № 430 «Про перерозподіл видатків міського бюджету»
приймається одноголосно/додається/.
По третьому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: начальник Служби у справах дітей Корюківської міської ради
Одерій О.А., яка проінформувала присутніх про те, що у зв’язку із збільшенням
показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України,
відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від
10.09.2021 року № 230 «Про показники опосередкованої вартості спорудження
житла за регіонами України», даним рішенням пропонується затвердити
рішення місцевої комісії з формування пропозицій щодо потреби в отриманні
субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельноремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримки малих групових
будинків та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа від 28 вересня 2021 року, оформлене
Протоколом № 2.
ВИРІШИЛИ: рішення № 431 «Про затвердження протоколу місцевої комісії»
приймається одноголосно /додається/.
По четвертому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ:, начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради
Барсук О.І., яка проінформувала присутніх про те, що з метою забезпечення
своєчасного і якісного формування проєкту бюджету Корюківської міської
територіальної громади на 2022 рік, відповідно до ст.ст. 75, 76, 77 Бюджетного
кодексу України, Бюджетного регламенту Корюківської міської ради,
розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від

17.09.2021 року № 906 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту
обласного бюджету Чернігівської області на 2022 рік», даним рішенням
пропонується виконавчому апарату міської ради надати Фінансовому відділу
Корюківської міської ради прогнозні показники на 2022 рік, головним
розпорядникам забезпечити вжиття всіх заходів для забезпечення виконання
даного рішення та норма законодавства у сфері бюджетування, Фінансовому
відділу Корюківської міської ради з метою збалансування бюджету
Корюківської міської територіальної громади забезпечити узагальнення та
формування бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік.
ВИРІШИЛИ: рішення № 432 «Про заходи щодо забезпечення складання
проєкту бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік»
приймається одноголосно /додається/.
По п’ятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка
проінформувала присутніх про те, що розглянувши клопотання КНП
«Корюківська центральна районна лікарня» від 04.10.2021 року № 03-05/834,
звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень загальною площею 292,8 кв.м. на
третьому поверсі корпусу КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за
адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівської області, даним
рішенням пропонується затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових
приміщень загальною площею 292,8 кв.м. на третьому поверсі корпусу КНП
«Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 101, м.
Корюківка, Чернігівської області, виконаний суб’єктом оціночної діяльності
Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість
майна для цілей оренди станом на 01.08.2021 року становить 741 760,00 грн
(сімсот сорок одна тисяча сімсот шістдесят гривень 00 копійок) без врахування
ПДВ.
ВИРІШИЛИ: рішення № 433 «Про затвердження звітів про оцінку майна»
приймається одноголосно /додається/.
По шостому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка
проінформувала присутніх про те, що розглянувши звернення КНП
«Корюківська центральна районна лікарня» від 01.10.2021 року № 03-05/833,
від 05.10.2021 року № 03-05/836, даним рішенням пропонується замінити
сторону – орендодавця з Комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на
Корюківську міську раду в договорах оренди нерухомого майна комунальної
власності шляхом складення акту про заміну сторони у договорі оренди, а саме:
1) договір оренди б/н від 18.03.2013 року, укладеного з Комунальним

некомерційним підприємством «Обласний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради, про оренду приміщення з
одного боксу та двох кімнат загальною площею 57,48 кв.м. в нежитловій
будівлі, за адресою: вул. Шевченка, 89, м. Корюківка, Чернігівської області; 2)
договір оренди б/н від 08.02.2017 року, укладеного з Комунальним
некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги
«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, про
оренду приміщення загальною площею 491,75 кв.м., які знаходяться на І, ІІ та
ІІІ поверсі поліклінічного відділення, ІІ поверсі дитячої консультації та ІІ
поверсі лікувального корпусу нежитловій будівлі – корпус КНП «Корюківська
ЦРЛ», за адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівської області.
ВИРІШИЛИ: рішення № 434 «Про оренду майна міської комунальної
власності» приймається одноголосно /додається/.
По сьомому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіна Л.М., яка
проінформувала присутніх про те, що розглянувши лист КНП «Корюківської
ЦРЛ» від 15.09.2021 року № 03-05/754, КП «Убідьське» від 07.10.2021 року №
275, з метою ефективного використання майна міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади, даним рішенням пропонується:
1) передати в оренду на аукціоні майно комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади, що обліковується на балансі Корюківської
міської ради, а саме приміщення площею 122,7 кв.м. на другому поверсі
двоповерхової нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка,
буд. 66 Г, с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська область; 2) надати
дозвіл Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська центральна
районна лікарня» Корюківської міської ради на передачу в оренду на аукціоні
майно комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, а
саме приміщення площею 76,8 кв.м. на першому поверсі поліклінічного, в
нежитловій будівлі – корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за
адресою: вул. Шевченка, буд. 101, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область; 3) надати дозвіл Комунальному підприємству
«Благоустрій» Корюківської міської ради на передачу в оренду на аукціоні
майно комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, а
саме нежитлове приміщення площею 25,1 кв.м. в адмінбудівлі, що знаходиться
за адресою: вул. Шевченка, буд. 87, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
ВИРІШИЛИ: рішення № 435 «Про передачу в оренду на аукціоні майна міської
комунальної власності» приймається одноголосно /додається/.
По восьмому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.

ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх
про те, що розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної медицини», КНП «Корюківська ЦРЛ»,
КП «Корюківкаводоканал», РКСЛП «Корюківкаліс», відповідно до ст.ст. 75, 78
Господарського кодексу України, статутів підприємств, даним рішенням
пропонується прийняти звіти про виконання фінансових планів даних
підприємств за відповідний період.
ВИРІШИЛИ: рішення № 436 «Про звіти про виконання фінансових планів
комунальних підприємств Корюківської міської ради ади» приймається
одноголосно /додається/.
По дев’ятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх
про те, що розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної медицини», даним рішенням
пропонується внести зміни до фінансового плану даного підприємства.
ВИРІШИЛИ: рішення № 437 «Про внесення змін до фінансового плану»
приймається одноголосно /додається/.
По десятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала
присутніх про те, що з метою забезпечення ефективної роботи та розвитку
комунальних підприємств Корюківської міської ради, можливості
прогнозування та контролю їх діяльності, даним рішенням пропонується
комунальним підприємствам Корюківської міської ради до 01 грудня 2021 року
забезпечити складання та подання фінансових планів на 2022 рік для їх
подальшого затвердження виконавчим комітетом Корюківської міської ради,
відповідальність за виконання даного рішення покласти на керівників
вищезазначених підприємств.
ВИРІШИЛИ: рішення № 438 «Про складання фінансових планів комунальних
підприємств Корюківської міської ради на 2022 рік» приймається одноголосно
/додається/.
По одинадцятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала
присутніх про те, що розглянувши заяву Барина П.М. та додані до неї
документи, даним рішенням пропонується на дати заявнику допомогу на
поховання безробітної.
ВИРІШИЛИ: рішення № 439 «Про надання допомоги на поховання»
приймається одноголосно /додається/.
По дванадцятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: секретар міської ради Плющ А.В., яка проінформувала
присутніх про те, що розглянувши звернення депутатів Корюківської міської
ради восьмого скликання, громадянки та додані до них документи, даним
рішенням пропонується надати допомогу заявникам на лікування нехронічних
захворювань та на ліквідацію стихійного лиха (пожежі).
ВИРІШИЛИ: рішення № 440 «Про надання матеріальної допомоги»
приймається одноголосно /додається/.
По тринадцятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: начальника загального відділу виконавчого апарату міської
ради Лимаренко Н.П., яка проінформувала присутніх про те, що розглянувши
подання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» та Центру надання соціальних
послуг Корюківської міської ради щодо нагородження працівників з нагоди
професійних свят, даним рішенням пропонується з нагоди Дня працівників
целюлозно-паперової промисловості та Дня працівника соціальної сфери
нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою
матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. відповідних громадян та працівників
підприємств, установ та організацій.
ВИРІШИЛИ: рішення № 441 «Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради з нагоди Дня працівників целюлозно-паперової
промисловості» приймається одноголосно /додається/.
По чотирнадцятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор
виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх
про те, що на підставі розрахунків наданих Акціонерним товариством
«Облтеплокомуненерго», відповідно до Порядку формування тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869, даним
рішенням
пропонується
встановити
Акціонерному
товариству
«Облтеплокомуненерго» тарифи на послугу з постачання теплової енергії для
споживачів Корюківської міської територіальної громади. Тарифи, що будуть
встановлені цим рішенням застосовуються з 01 жовтня 2021 року.
ВИРІШИЛИ: рішення № 442 «Про встановлення тарифів на послугу з
постачання теплової енергії» приймається одноголосно /додається/.
По п’ятнадцятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор
виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх
про те, що на підставі розрахунків наданих Акціонерним товариством

«Облтеплокомуненерго», відповідно до Порядку формування тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869, даним
рішенням
пропонується
встановити
Акціонерному
товариству
«Облтеплокомуненерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання для споживачів Корюківської міської
територіальної громади. Тарифи, що будуть встановлені цим рішенням
застосовуються з 01 жовтня 2021 року.
ВИРІШИЛИ: рішення № 443 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво,
транспортування
та
постачання»
приймається
одноголосно/додається/.
По шістнадцятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор
виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх
про те, що на підставі розрахунків наданих Акціонерним товариством
«Облтеплокомуненерго», відповідно до Порядку формування тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869, даним
рішенням
пропонується
встановити
Акціонерному
товариству
«Облтеплокомуненерго» тариф на послугу з постачання гарячої води для
споживачів Корюківської міської територіальної громади. Тарифи, що будуть
встановлені цим рішенням застосовуються з 01 жовтня 2021 року.
ВИРІШИЛИ: рішення № 444 «Про встановлення тарифів на послугу з
постачання гарячої води» приймається одноголосно/додається/.
По сімнадцятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх
про те, що даним рішенням пропонується затвердити Подання на преміювання
генерального директора Комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради
Пивовара Сергія Григоровича за вересень 2021 року у розмірі 50% посадового
окладу.
ВИРІШИЛИ:
рішення
№
445
«Про преміювання» приймається
одноголосно/додається/.
По вісімнадцятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: міський голова Ахмедов Р.Р., який проінформував присутніх
про те, що розглянувши клопотання КП «Благоустрій» щодо затвердження
калькуляції вартості 1 години роботи трактора Т-150К, даним рішенням

пропонується: 1) затвердити з 15 жовтня 2021 року Комунальному
підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради калькуляцію вартості
послуг; 2) пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
21.09.2021 року № 413 «Про затвердження калькуляції вартості послуг КП
«Благоустрій»» вважати таким, що втратив чинність з 15.10.2021 року.
ВИРІШИЛИ: рішення № 446 «Про затвердження калькуляції вартості послуги
КП «Благоустрій»» приймається одноголосно/додається/.
По дев’ятнадцятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: міського голову Ахмедова Р.Р.
ВИСТУПИЛИ: начальник юридичного відділу – державний реєстратор
виконавчого апарату міської ради Ващенко І.О., який проінформував присутніх
про те, що розглянувши звернення членів сімей загиблих/померлих під час
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та додані до них
матеріали, керуючись Порядком надання одноразової матеріальної допомоги
учасникам антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам
сімей загиблих (нова редакція), що затверджений рішенням другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ
«Про внесення змін до деяких рішень міської ради» (зі змінами), даним
рішенням пропонується надати заявникам одноразову матеріальну допомогу до
Дня захисників та захисниць України у розмірі 5000,00 грн (п’ять тисяч гривень
00коп) кожному.
ВИРІШИЛИ: рішення № 447 «Про надання одноразової матеріальної допомоги
до Дня захисників та захисниць України» приймається одноголосно/додається/.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Засідання виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 08.10.2021 року
СПИСОК ПРИСУТНІХ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ
РАДИ
1

Ахмедов Ратан Ратанович

міський голова

2

Плющ Анастасія Вікторівна

секретар міської ради

3

Аполон Юрій Андрійович

староста Будянського старостинського
округу

4

Гончаренко Ірина Василівна

староста Брецького старостинського
округу

5

Єгунова Алла Іванівна

староста Домашлинського старостинського
округу

6

Кравченко Олена Василівна

староста Сядринського старостинського
округу

7

Мисник Віктор Дмитрович

староста Охрамієвицького старостинського
округу

8

Пилипенко Раїса Григорівна

староста Хотіївського старостинського
округу

9

Помаз Геннадій Олексійович

староста Рибинського старостинського
округу

10 Редін Антон Леонідович

староста Олександрівкого старостинськго
округу

11 Циклаурі Юрій Муссович

староста Перелюбського старостинського
округу

12 Юденко Наталія Миколаївна

староста Рейментарівського
старостинського округу

13 Барсук Олена Іванівна
14 Ващенко Іван Олександрович
15 Кожема Оксана Миколаївна

начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради
начальник юридичного відділу –
державний реєстратор виконавчого апарату
міської ради
начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер
виконавчого апарату міської ради

16 Кривда Тетяна Федорівна
17 Кукуюк Оксана Леонідівна
18 Лимаренко Ніна Петрівна

директор комунального підприємства
«Рампа» Корюківської міської ради
начальник відділу економіки, транспорту,
інвестицій та туризму виконавчого апарату
міської ради
начальник загального відділу виконавчого
апарату міської ради

19 Наумчик Ірина Володимирівна

начальник відділу освіти, культури, молоді
та спорту міської ради

20 Одерій Олена Арсентіївна

начальник Служби у справах дітей
Корюківської міської ради

21 Селюк Анатолій Михайлович
22 Скиба Тетяна Віталіївна
23 Шумський Віктор Леонтійович

Міський голова

начальник комунального підприємства
«Благоустрій» Корюківської міської ради
начальник відділу земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого апарату
міської ради
завідувач інформаційно-аналітичним
відділом Корюківської центральної
районної лікарні
Ратан АХМЕДОВ

